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Мета статті – удосконалити спосіб дослідження ґрунту на наявність яєць нематод. 
Методика дослідження. Використано способи, що ґрунтуються на методах флотації із засто-

суванням насичених розчинів солей: загальновідомі (Романенко,1968 та Гуджабідзе, 1969, Долбіна 
та ін., 2012) та удосконалений. Проведено комплекс паразитологічних досліджень з метою визна-
чення найбільш ефективної щільності удосконаленого флотаційного розчину, а також встановлення 
у порівняльному аспекті ефективності запропонованого та загальновідомих способів дослідження 
ґрунту на наявність яєць нематод. 

Результати дослідження. Доведено, що найбільш оптимальним для проведення дослідження слід 
вважати двокомпонентний флотаційний розчин неорганічної солі у поєднанні з лугом, щільність 
якого коливається в межах від 1,38 до 1,39 г/см3. Запропонований спосіб порівняно із загальновідо-
мими (Романенко,1968 і Гуджабідзе, 1969; Долбіна та ін., 2012) виявився ефективнішим на 24,04 й 
38,66 % за показником кількості виявлених яєць у ґрунті та на 1,78 й 34,70 % за ергономічністю. 

Елементи наукової новизни. Удосконалено та випробувано новий спосіб дослідження проб ґрун-
ту на наявність яєць нематод, що має високий показник ефективності та є ергономічним. 

Практична значущість. Результати одержаних даних дозволяють рекомендувати запропонова-
ний спосіб до впровадження у виробництво з метою встановлення якісного та кількісного показників 
забрудненості об’єктів довкілля яйцями гельмінтів, а також з метою прогнозування епізоотичного 
благополуччя тварин щодо нематодозів. 
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Постановка проблеми. З-поміж паразитів 
жуйних тварин, зокрема й овець, представники 
типу Nematoda Rudolphi, 1808 вважаються най-
більш поширеними та значно привертають до се-
бе увагу лікарів ветеринарної медицини. Особли-
вої уваги заслуговують представники класів 
Adenophorea (von Linstow, 1905) Chitwood, 1958 
та Secernentea (von. Linstow, 1905) Dougherty, 
1958, переважна кількість з яких є геогельмінтами 
[2, 14]. З досліджень учених відомо, що в своїй 
більшості самки нематод мають надзвичайну 
плодючість й за добу здатні продукувати від декі-
лькох десятків до тисяч яєць. Також необхідно 
враховувати те, що такі яйця з фекаліями ураже-
них тварин виводяться назовні, контамінуючи 
довкілля, і тому інвазійні тварини є джерелом па-
разитарного забруднення навколишнього середо-
вища, в тому числі й ґрунту [11, 12].  

Загальновідомо, що саме у ґрунті є найкращі 
умови для розвитку ембріональних та постембрі-

ональних форм нематод до інвазійної стадії. Та-
кож він відіграє важливе значення у поширенні та 
довготривалому зберіганні екзогенних стадій роз-
витку цих паразитів, підтримуючи циркуляцію 
збудника серед сприйнятливих тварин на певних 
територіях [4, 5, 8].  

У зв’язку з цим, важливим для науковців як 
України, так й інших держав світу, є вивчення 
питання контамінації ґрунту яйцями гельмінтів, 
оскільки воно дозволяє прогнозувати епізоотичне 
благополуччя стад тварин з інвазійних хвороб та 
розробляти відповідні заходи щодо розірвання 
епізоотичного ланцюгу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Нині доступна література пропонує безліч 
методів та способів дослідження об’єктів довкіл-
ля на наявність яєць гельмінтів. Практично біль-
шість із них побудована на методі флотації, тобто 
спливанні яєць гельмінтів на поверхню флотацій-
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них розчинів. 1922 року були запропоновані пер-
ші способи вивчення контамінації ґрунту з вико-
ристанням флотаційних рідин. Вчені у різні роки 
як флотанти використовували розчини, виготов-
лені на основі хімічних речовин та їх поєднань: 
їдкого натру (NaOH), азотнокислого натрію 
(NaNO3), хлориду кальцію (CaCL2), дихромату 
натрію (Na2Cr2O7), натрію хлориду та гіпохло-
риду натрію (NaCl та NaOCl), сульфату цинку 
(ZnSO4), сульфату магнію (MgSO4) та багато ін-
ших [3, 7]. З розвитком науки й техніки вчені 
вдосконалювали розроблені раніше методики 
шляхом внесення змін до складу та концентрації 
хімічних сполук у флотаційних розчинах та по-
слідовностей самого процесу дослідження. Така 
необхідність пов’язана з бажанням науковців під-
вищити ефективність методик, адже кожен з іс-
нуючих способів має власний рівень ефективнос-
ті [1, 10]. Встановлено, що ефективність методики 
Здродовського (1929) сягає 65 %; Maplestone та 
Mukerji (1936) – від 6 до 30 %; Гнединої (1938) – 
від 8 до 18,1 %; Василькова (1941) – 30 %; Васи-
лькова Гефтер (1964) – 44,6 %; Живилова (1947) – 
від 32,1 до 55,2 %; Ісаєва (1963) – до 60 %; Ito та 
Natsume (1964) – від 10 до 50 %; Lindquist (1966–
1967) – від 66 до 78 %; Гефтер Родіонова (1968); 
Романенко Гаджубідзе (1969) – до 73 %; Quinn зі 
співавторами (1980) – від 1,75 до 82,5 %; Аляут-
діна (2010) – 73 % [9, 13]. 

У зв’язку з цим, метою роботи було удоско-
налити спосіб дослідження ґрунту на наявність 
яєць нематод. У завдання досліджень входило: 
встановити в умовах лабораторії оптимальну 
щільність удосконаленого двокомпонентного 
флотаційного розчину на основі неорганічної солі 
у поєднанні з лугом; визначити його ефективність 
порівняно із загальновідомими способами при 
виявленні у пробах ґрунту яєць нематод. 

Матеріали і методи досліджень. Досліджен-
ня тривали впродовж 2018 р. на базі лабораторії 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи Полтавської державної аграрної ака-
демії.  

В умовах лабораторії розроблено новий спосіб 
виявлення яєць нематод у пробах ґрунту, за осно-
ву взято методику Романенко (1968) та Гуджабі-
дзе (1969) [7]. Розробку нового способу здійсню-
вали шляхом внесення змін у вагу досліджувано-
го ґрунту, часу відстоювання його з лугом та про-
цедур центрифугування, а також складу флота-
ційної рідини, в якості якої використано розчин 
на основі неорганічної солі у поєднанні з лугом. 

Дослідження виконували у два етапи. На пер-
шому етапі встановлювали найбільш ефективну 
щільність виготовленого флотаційного розчину. 
Для цього відібрано 15 проб ґрунту по 1000 г ко-
жна. До кожної з проб вносили по 500 яєць три-
хурисів (виділених з кінцевих відділів гонад са-
мок гельмінтів) виду Trichuris ovis. Показниками 
ефективності визначено кількість позитивних 
проб, кількість виявлених яєць у перерахунку на 
1 кг ґрунту екз. / кг та ефективність запропонова-
ної щільності розчину.  

На другому етапі досліджень визначали ефек-
тивність запропонованого способу порівняно із 
загальновідомими. Задля цього проведено експе-
риментальне дослідження 20-ти проб ґрунту, ві-
дібраного з місць утримання овець. Попередньо 
кожну пробу ретельно змішували та досліджува-
ли на наявність яєць. Одну й ту ж пробу дослі-
джували за методом: Романенко (1968) та Гуджа-
бідзе (1969); Долбіна та ін. (2012) [6]; запропоно-
ваним способом. Визначали час, витрачений на 
підготовку та дослідження одного зразку з 
об’єднаної проби з дворазовим зняттям покрив-
них стекол, число позитивних проб, кількість ви-
явлених яєць в одному зразку проби. 

Статистичну обробку одержаних результатів 
експериментальних досліджень здійснювали 
шляхом визначення середнього арифметичного 
(М) та його похибки (m). 

Результати досліджень. При вивченні опти-
мальної щільності нового флотаційного розчину з 
метою виявлення у пробах ґрунту яєць нематод 
зареєстровано, що запропонований розчин неор-
ганічної солі в поєднанні з лугом (щільність від 
1,35 до 1,41 г/см3) має виражені флотаційні влас-
тивості щодо яєць нематод. Результати наведено 
в таблиці 1. У процесі досліджень виявлено, що 
запропонований флотаційний розчин за щільності 
від 1,35 до 1,41 г/см3 має флотаційні властивості 
щодо яєць трихурисів (ефективність від 48,29 до 
86,27 %). Зареєстровано, що найбільшу кількість 
яєць у пробах ґрунту виявлено за щільності роз-
чину від 1,38 до 1,40 г/см3 (від 420,67±13,33 до 
431,33±13,27 яєць/кг ґрунту). Поряд з тим, визна-
чаючи якість мікроскопії, встановлено, що вико-
ристання флотаційного розчину з щільністю 
1,40 г/см3 призводить до значного спливання ве-
ликої кількість сторонніх решток, які перешко-
джають підрахунку та негативно впливають на 
об’єктивність одержаних результатів. 
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1. Порівняльна ефективність запропонованої флотаційної рідини 
залежно від щільності розчину (n=15) 

Виявлено яєць Щільність флотаційного роз-

чину, г/см3 

Позитивних 

проб, екз. екз./кг, M±m minmax 

Ефективність, 

% 

1,35 7 241,43±16,39 160290 48,29 

1,36 8 311,25±26,01 190420 62,25 

1,37 11 364,55±20,91 240440 72,91 

1,38 15 420,67±13,33 330520 84,13 

1,39 15 431,33±13,27 370540 86,27 

1,40 15 430,67±12,13 350520 86,13 

1,41 15 349,33±13,50 220420 69,87 
 

Джерело: власні дослідження. 

2. Порівняльна ефективність способів дослідження проб ґрунту на наявність 
 яєць нематод (n=20) 

Виявлено яєць 
Спосіб дослідження 

Витрати часу, 

хв, M±m 

Позитивних 

проб, екз. M±m min-max 

Романенко (1968) та Гуджабідзе (1969)  
126,95±1,33 

*** 
18 

5,61±0,49 

*** 
2–9 

Долбіна та ін. (2012) 84,40±0,67 20 
6,95±0,51 

** 
3–12 

Запропонований спосіб 82,90±0,80 20 9,15±0,48 6–15 
 

Примітка: ** – р<0,01, *** – р<0,001 – порівняно з показниками пропонованого способу. 
Джерело: власні дослідження. 

 

Отже, встановлено, що за якісними та кількі-
сними показниками найбільш оптимальними для 
проведення дослідження слід вважати двоком-
понентний флотаційний розчин, щільність якого 
коливається в межах від 1,38 до 1,39 г/см3 (ефек-
тивність від 84,13 % до 86,27 % відповідно). 

При проведенні досліду з визначення ефекти-
вності загальновідомих та запропонованого нами 
способу виявлення яєць нематод у пробах ґрунту 
встановлено, що найбільш ефективним виявився 
вдосконалений нами спосіб. Результати дослі-
джень наведено в таблиці 2. 

За результатами досліджень встановлено, що 
використання способу Романенко (1968) та Гу-
джабідзе (1969) мало найменші показники ефек-
тивності. З 20-ти досліджуваних проб позитив-
ними виявилося 18, на одне дослідження в сере-

дньому витрачається 126,95±1,33 хв, при цьому в 
досліджуваному зразку було виявлено 
5,61±0,49 яєць нематод (за коливань від 2 до 9). 

Використання способу Долбіна та ін. (2012) 
мало кращі показники ефективності. З 20-ти до-
сліджуваних проб всі виявилися позитивними, 
що на 10 % краще за попередній спосіб. На одне 
дослідження в середньому було витрачено 
84,40±0,67 хв, при цьому в зразку виявлено 
6,95±0,51 яєць нематод (за коливань від 3 до 12), 
що на 33,52 та 19,28 % краще за спосіб Романен-
ко-Гуджабідзе. 

Найвищі показники ефективності зареєстро-
вано за використання запропонованого способу. 
Як і в попередньому випадку, з 20-ти досліджу-
ваних проб усі виявилися позитивними, що на 
10 % краще за спосіб Романенко-Гуджабідзе. В 
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середньому, на одне дослідження було витраче-
но 82,90±0,80 хв, що на 1,78 % менше порівняно 
зі способом Долбіна й ін. та на 34,70 % (р<0,001) 
зі способом Романенко-Гуджабідзе. Слід зазна-
чити, що в зразку виявляли найбільшу кількість 
яєць – 9,15±0,48 (за коливань від 6 до 15), що на 
24,04 % (р<0,01) та 38,66 % (р<0,001) більше по-
рівняно зі способами Долбіна й ін. та Романен-
ко-Гуджабідзе відповідно. 

Висновки:  
1. Дослідженнями встановлено, що флотацій-

на рідина неорганічної солі у поєднанні з лугом 
(щільність 1,38 та 1,39 г/см3) має виражені фло-
таційні властивості за виявлення яєць нематод у 

пробах ґрунту, ефективність вказаних концент-
рацій становить 84,13 та 86,27 % відповідно. 

2. Запропонований спосіб виявився ефектив-
нішим відносно способів Долбіна та ін. (2012) й 
Романенко (1968) та Гуджабідзе (1969): за пока-
зниками витрат часу на 1,78 й 34,70 % (р<0,001); 
за кількістю виявлених яєць нематод у дослі-
джуваному зразку – на 24,04 % (р<0,01) й 
38,66 % (р<0,001); за показником кількості пози-
тивних проб – на 20 %. 

Перспективи подальшої роботи в цьому на-
прямі. Перспективами подальших досліджень є 
удосконалення способів копроовоскопічної діаг-
ностики нематодозів овець. 
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Мельничук В. В. Новый способ исследования почвы на наличие яиц нематод 
 
Цель статьи  усовершенствовать способ исследования почвы на наличие яиц нематод. 
Методика исследования. Использованы методы, основанные на методах флотации с применени-

ем насыщенных растворов солей: общеизвестные (Романенко, 1968 и Гуджабидзе, 1969, Долбина и 
др., 2012) и усовершенствованный. Проведен комплекс паразитологических исследований с целью оп-
ределения наиболее эффективной плотности усовершенствованного флотационного раствора, а 
также установление в сравнительном аспекте эффективности предложенного и общеизвестных 
способов исследования почвы на наличие яиц нематод. 

Результаты исследования. Доказано, что наиболее оптимальным для проведения исследования 
следует считать двухкомпонентный флотационный раствор неорганической соли в сочетании со 
щелочью, плотность которого колеблется в пределах от 1,38 до 1,39 г/см3. Предложенный способ по 
сравнению с общеизвестными (Романенко, 1968 и Гуджабидзе, 1969; Долбина и др., 2012) оказался 
эффективным на 24,04 и 38,66 % по показателю количества выявленных яиц в почве и на 1,78 и 
34,70 % по эргономичности. 

Элементы научной новизны. Осуществлено совершенствование и испытания нового способа ис-
следования проб почвы на наличие яиц нематод, который обладает высоким показателем эффек-
тивности и является эргономичным. 

Практическая значимость. Результаты полученных данных позволяют рекомендовать пред-
ложенный способ к внедрению в производство с целью установления качественного и количествен-
ного показателей загрязненности объектов окружающей среды яйцами гельминтов, а также с це-
лью прогнозирования эпизоотического благополучия животных относительно нематодозов. 

Ключевые слова: способ, яйца нематод, почва, флотация, эффективность, насыщенный раствор 
соли. 
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Melnychuk V. V. A new method of studying the soil for the presence of nematode eggs 
 
The purpose of the article is to improve the method of studying the soil for the presence of nematode 

eggs. The task of the research was to establish in the laboratory conditions the optimal density of an im-
proved two-component flotation solution based on inorganic salt in combination with alkali; to determine its 
efficiency in comparison with well-known methods of detecting nematode eggs in soil samples. 

Research methods. The research was conducted during 2018 on the basis of the Laboratory of Parasitol-
ogy and Veterinary-Sanitary Expert Examination Department at Poltava State Agrarian Academy. 

A new method of detecting nematode eggs in soil samples was developed and improved, based on the 
methods of Romanenko (1968) and Gudzhabidze (1969), Dolbin et al. (2012), in which flotation methods 
with saturated salt solutions were used. The development of the new method was carried out by introducing 
changes in the weight of the investigated soil, the time of treating it with alkali and centrifugation proce-
dures, as well as the composition of the flotation fluid solution, based on inorganic salt in combination  
with alkali. 

The research results. When studying the density of a new flotation solution for the purpose of detecting 
nematode eggs in soil samples, it has been proven that the offered solution of inorganic salt in combination 
with alkali (the density from 1.35 to 1.41 g/cm3) has expressed optimal flotation properties for nematode 
eggs (the efficiency from 48.29 % to 86.27 %). The offered method has been more effective as compared with 
the methods of Dolbin et al. (2012), Romanenko (1968) and Gudzhabidze (1969): in terms of time the effec-
tiveness was 1.78 and 34.70 % (p <0.001); as to the number of nematode eggs in the soil test sample – by 
24.04 % (p <0.01) and 38.66 % (p <0.001) more effective; by the number of positive samples – by 20 %. 

Elements of scientific novelty. A new method of soil sample testing for the presence of nematode eggs 
has been studied; this method is more effective and ergonomic. 

Practical significance. The results of the obtained data enable us to recommend the offered method for 
introduction into production in order to establish qualitative and quantitative indicators of contaminating 
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environmental objects with helminthes’ eggs, as well as to predict the epizootic well-being of animals con-
cerning nematodoses. 

Key words: method, nematode eggs, soil, flotation, efficiency, saturated salt solution. 
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